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Jaarverslag Jeugdcommissie (JC) 2014 
 

In het jaar 2014 heeft de JeugdCommissie dertien activiteiten gepland. Één voor alle leeftijden, zes voor de jeugd en 

zes voor de senioren. Één activiteit voor de kinderen is niet doorgegaan. 

 

Alle leeftijden. 

Op 4 januari mochten onze leden de eerste duik maken, om vervolgens gezamenlijk te gaan ontbijten. Vierendertig 

vroege vogels doken met elkaar het nieuwe jaar in. 

 

Jeugdleden. 

Zeventien kinderen gingen aan de slag met speksteen en terracottaklei. Dit vond plaats op 1 maart. Vierendertig 

kids smikkelden op 12 april van hun zelfgemaakt ijs bij IJsboerderij Middelbroeck. 

Het Geofort-uitje, dat op 10 mei gepland stond, kon door het slechte weer helaas niet doorgaan. Twaalf kinderen 

hadden zich daarvoor opgegeven. 

Op 21 juni konden twintig jeugdleden naar hartenlust spelen in natuurspeeltuin ‘de Speeldernis’ in Rotterdam. 

Zaterdag 11 oktober was de herkansing voor het Geofort. Helaas was het deze keer ook weer slecht weer, dus 

speelden we met tweeëntwintig kinderen Bingo in ‘De Onderduiker’. Op 29 november vereerden Sinterklaas en 

zijn pieten ons met een bezoek in ‘de Onderduiker’. Achtentwintig kids verwelkomden hen na het spelen van leuke 

sinterklaasspellen. 

 

Seniorleden. 

Op 1 maart spanden zestien leden de boog aan tijdens het boogschieten in Brielle. 

Negen leden speelden op 12 april ‘The Phone’ in Woudrichem.  

Dertien senioren beschoten elkaar met lasers, tijdens het lasergamen in Brielle. Die activiteit was op 10 mei.  

De jaarlijkse barbecue vond plaats op dertien juni, na de braderie. Twintig personen prikten een vorkje mee.  

Op 11 oktober klommen 8 leden zonder hoogtevrees omhoog op de klimwand in Dordrecht.  

Nadat sinterklaas in ‘de Onderduiker’ uitgezwaaid was mochten de seni- orleden met elkaar gaan gourmetten. 

Twintig leden genoten van het eten en de erna vertoonde film. 

 

Bezetting JeugdCommissie. 

In januari 2014 bestond de JeugdCommissie uit: Diana Erkelens, Marjolein van Diepen, Martine Stam, Els de Jong en 

Suzanne Heikoop. In september verwelkomden we Joëlla den Breejen als nieuw JC-lid. 

Per januari 2015 is Marjolein van Diepen gestopt met haar taak als penningmeester binnen de commissie. 

 

Bezetting JeugdCommissie 2014/2015: 

 

Suzanne Heikoop:  Hoofd, bestuurslid, PR 

Martine Stam:   Administratie opgaven, penningmeester  

Diana Erkelens - van der Waal: Inkopen 

Els de Jong:   Algemeen lid/notulist. 

Joëlla den Breejen:  Algemeen lid/PR. 

 

Voor 2015 hebben we voor jong en oud weer een aantal erg leuke activiteiten uitgezocht.  

Kunnen we u/jou weer verwelkomen? 

 

De JeugdCommissie  

jc@hgrb.nl 


